
Maatwerkvoorschrift Dr. Damstraat 117 te Kampen

Kwalitaria Delifrance Hanzewijk

weigering verzoek om maatwerkvoorschrift voor lozen afvalwater zonder tussenkomst van slibvangput

en vetafscheider op het vuilwaterriool (verzenddatum 22-03-2016)

 

Bezwaar is mogelijk bij burgemeester en wethouders.

Inzage • Voor inzage van stukken kunt u tijdens openingstijden terecht bij de receptie van het stadhuis.

Voor stukken van het team Vergunningen moet u vooraf een afspraak maken. Ook als u een toelichting

wilt, kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14 038. Het is mogelijk om tegen een vergoeding

van de kosten een kopie te krijgen van de ter inzage gelegde stukken.

Bezwaar • Voordat u een bezwaar indient, vragen wij u eerst telefonisch contact met ons op te nemen

om het genomen besluit te bespreken. U kunt ook direct een bezwaar indienen. Digitaal bezwaar maken

kan door gebruik te maken van het digitale bezwaarformulier. Ook kunt u een brief sturen aan het be-

stuursorgaan dat het besluit heeft genomen (burgemeester/college/raad), postbus 5009, 8260 Ga

Kampen. Vermeld altijd uw naam-, adresgegevens, telefoonnummer en motiveer uw bezwaarschrift.

Tenzij anders vermeld, moet uw bezwaar binnen zes weken na verzenddatum van het genomen besluit

door ons zijn ontvangen. Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een

voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Meer informatie over de bezwaarprocedure en het

vragen van voorlopige voorziening vindt u op www.kampen.nl/bezwaar.

Voorlopige voorziening • Het indienen van een bezwaar- of beroepschrift schorst niet automatisch de

werking van een besluit. Degene die een bezwaar of beroep heeft ingediend kan daarnaast bij spoedei-

send belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter (tenzij anders

vermeld): Rechtbank Overijssel, Postbus 10067 8000 GB Zwolle; of digitaal via http://loket.recht-

spraak.nl/bestuursrecht  (alleen met DigiD).
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